
 

1 เอกสารชุดที ่2 

การประกวดผลงานวชิาการ การสมัมนาวชิาการระดบัชาตเิรือ่งความ
ปลอดภยัทางถนน คร ัง้ที ่14 

ระหวา่งวนัที ่ 7 – 8 สงิหาคม 2562 
ณ ศนูย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

 
เกณฑ์ในการสง่ผลงานวชิาการเขา้ประกวด  
“เป็นผลงานวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยั โครงการ นวตักรรมและการด าเนินงาน
ในกลุม่เยาวชน เพือ่ความปลอดภยัทางถนน”  โดยมีการบูรณาการในการท างาน
รว่มกนั ท ัง้ 4 ดา้น ดงัน้ี 
 
ดา้นที ่1 Road Safety Management 

มีความมุง่ม ั่นและ/หรือไดด้ าเนินการแกไ้ขปญัหาท ัง้ในระดบัประเทศหรือใน

ระดบัทอ้งถิน่ มีการสรา้งเครือขา่ย ระบบ กลไก บรหิารจดัการ หรือเป็นผูน้ า

ในการพฒันาดา้นความปลอดภยัทางถนนดา้นยุทธศาสตร์ แผนงาน และ

เป้าหมาย ทีม่ีขอ้มูลหรืองานวจิยัสนบัสนุน เพือ่ประเมนิและตรวจสอบ

มาตรการตา่งๆ ไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ รวมไปถงึการบรหิารจดัการความ

ปลอดภยัทางถนนโดยอาศยัเทคโนโลยีในการจดัการและชว่ยใหก้ารท างาน

บรรลุวตัถุประสงค์ 

ดา้นที2่ Infra-Structure  
มีการยกระดบัความปลอดภยัและการป้องกนัอุบตัเิหตแุละการบาดเจ็บส าหรบั

ผูใ้ช้ทาง โดยเฉพาะกลุม่ผูม้ีสภาวะเปราะบางในการใช้ถนน เช่น คนเดนิเท้า 

ผูข้บัขีจ่กัรยาน ผูข้บัขีจ่กัรยานยนต์ ผูสู้งอายุ และผู้พิการ ฯลฯโดยมาตรการ

ตา่งๆ ท ัง้ในข ัน้ตอนการวางแผน ออกแบบ กอ่สรา้ง หรือถนนทีเ่ปิดใชแ้ลว้ 

ดา้นที ่3 Safe Vehicles  
สง่เสรมิใหม้ีการพฒันาเพือ่เพิม่ความปลอดภยัส าหรบัยานพาหนะ รวมท ัง้

เทคโนโลยีเพือ่ลดอุบตัเิหตุ(Active Safety) และลดการบาดเจ็บ (Passive 

Safety) ดว้ยมาตรการทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานสากล ความตอ้งการของ

ผูบ้รโิภค และการวจิยัและพฒันา 

ดา้นที ่4 Road Safety User Behavior 
มีการพฒันามาตรการในการยกระดบัพฤติกรรมความปลอดภยัของผู้ใช้รถ

ใช้ถนน มีการบงัคบัใช้กฎหมาย หรือมาตรฐาน ร่วมกบัการสรา้งจิตส านึก

และการให้ความรู้ เพื่อเพิ่มอตัราการสวมหมวกนิรภยัและการใช้เข็มขดั

นิรภยั และลดอตัราการเมาแล้วขบั การใช้ความเร็วเกินอตัราทีก่ าหนด หรือ

ปจัจยัเสีย่งอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัทางถนน 

 



 

2 เอกสารชุดที ่2 

 

 

 
แบบฟอร์มประวตักิารศกึษาและการท างานของผูน้ าเสนอผลงานวชิาการ 

(กรณีผลงานเยาวชนตอ้งน าเสนอโดยเยาวชน) 

ผูเ้สนอผลงาน
............................................................................................................
.................................... 
 
ชือ่เรือ่ง
 (ภาษาไทย)....................................................................................
................................................. 

 (ภาษาองักฤษ)(ถา้
มี)........................................................................................................
............ 
 
หน่วยงาน
............................................................................................................
........................................ 

โทรศพัท์ทีส่ะดวกตอ่การตดิตอ่กลบั...............................................อีเมล์
........................................................ 
 
ประวตักิารศกึษา 
 ....................................................................................................
.................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………..............
.............. 

………………………………………………………………………………………………………………..............
.............. 

………………………………………………………………………………………………………………..............
.............. 
 
ประวตักิารท างาน
 ....................................................................................................
.................................................... 
 ………………………………………………………………………………………………………………..............
.............. 
 ………………………………………………………………………………………………………………..............
.............. 
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ประสบการณ์หรือความเชีย่วชาญ 

………………………………………………………………………………………………………………..………………
……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

 
ตอ้งการน าเสนอในรูปแบบ     O  โปสเตอร์  
บทคดัยอ่ตามรายละเอียดทีแ่นบมาพรอ้มน้ี 

******พรอ้มรายละเอยีดผลงาน ขอ้มูลไมค่วรเกนิ 1 หน้ากระดาษ เอ4****** 
 

สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิที ่081-5440206  และจดัสง่ผลงานที ่e-mail : 
kulleab@gmail.com 

 
 
 

บทคดัยอ่ ประเภทโครงการ/นวตักรรมและผลงานเยาวชน 
 

1. ชือ่เรือ่ง  
2. รายชือ่หวัหน้าโครงการ / นวตักรรม และทีมคณะท างาน(กรณีผลงาน

เยาวชน เยาวชนตอ้งเป็นแกนหลกัในการขบัเคลือ่นงาน มีการระบุบทบาท
หน้าทีใ่นการด าเนินงานอยา่งชดัเจน) 

3. บทน าและวตัถุประสงค์ 
กลา่วถงึความส าคญัของปญัหา วตัถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

4. วธิีการ ข ัน้ตอนการด าเนินงาน 
5. ผลการศกึษา 

อธบิายถงึผลการด าเนินงานทีผ่า่นมาบรรลุตามวตัถุประสงค์อยา่งไร 
และนวตักรรมทีเ่กดิขึน้(ถา้มี) 

6. วจิารณ์และสรุป/ขอ้เสนอแนะ 

**หมายเหต:ุ 
1. เชญิชวนประชาสมัพนัธ์สง่บทคดัยอ่ ต ัง้แต ่ 1 มีนาคม 2562 – 31 

พฤษภาคม 2562 
2. สง่บทคดัยอ่ ทีม่ีความยาวไมเ่กนิ 30 บรรทดั หรือ 1 หน้ากระดาษ A4 

พมิพ์ดว้ยโปรแกรม MS Word ตวัหนงัสือ Cordia New ขนาด 16 พอยท์  
โดยเน้ือเรือ่งมีระยะหา่งจากขอบกระดาษดา้นละ 1.5 น้ิว (** หากไมเ่ป็นตาม
เงือ่นไข จะไมไ่ดร้บัการพจิารณาคดัเลือก) 

3. สง่บทคดัยอ่ ภายในวนัที ่31 พฤษภาคม 2562 
4. สง่ขอ้มูลไฟล์ตน้ฉบบัเป็น MS Wordไปยงัทาง E-mail : 

kulleab@gmail.com 

mailto:kulleab@gmail.com
mailto:kulleab@gmail.com
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5. ประกาศผลการคดัเลือก ผูท้ีไ่ดเ้ขา้รว่มประกวดในงานสมัมนา ในวนัที ่30 
มถิุนายน 2562  
โดยแจง้ผลตรงถงึผูเ้สนอผลงานเป็นรายบุคคล(เฉพาะผูท้ีผ่า่นการคดัเลือก
เทา่นัน้) 

6. กรณีผลงานเยาวชน ตอ้งน าเสนอโดยเยาวชน 
7. ทา่นทีไ่ดร้บัการคดัเลือกใหเ้ขา้ประกวดผลงานในงานสมัมนา จะไดร้บัเงนิ

สนบัสนุนจากทางผูจ้ดัฯ  
เป็นคา่ด าเนินการ(เหมาจา่ยคา่พาหนะเดนิทางและทีพ่กั) และคา่จดัท า 
Porter ขนาดกวา้ง 0.80 x ยาว 1.80 เมตร รวมเป็นเงนิ จ านวน 6,000 
บาท (โดยทา่นตอ้งเสียคา่ลงทะเบียนเขา้รว่มงานสมัมนา 1,500 บาท) 

8. รางวลัประกวดประเภทโครงการ/นวตักรรม 
รางวลัชนะเลศิ  ไดโ้ลป่ระกาศเกียรตคิณุ พรอ้มเงนิรางวลั 10,000 
บาท 
รองชนะเลศิที ่1   ไดใ้บประกาศเกียรตคิณุ พรอ้มเงนิรางวลั 8,000 
บาท 
รองชนะเลศิที ่2  ไดใ้บประกาศเกียรตคิณุ พรอ้มเงนิรางวลั 6,000 
บาท 
ชมเชย 2 รางวลั  ไดใ้บประกาศเกียรตคิณุ พรอ้มเงนิรางวลั 3,000 
บาท  

 

สอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่

 คณุพรทพิภา    สุรยิะ  081-8734998  โทรสาร  0 4323 

9993 

คณุขวญันาค กุลเลียบ   081-5440206 

คณุศริกิุล    กุลเลียบ   095-6693301 
สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิที ่081-5440206  และจดัสง่ผลงานที ่e-mail : 
kulleab@gmail.com 

บทคดัยอ่ ประเภทวจิยั 
1. ชื่อเรือ่ง  
2. รายชื่อผูว้จิยั หรือคณะผูว้จิยัพรอ้มระบหุน่วยงาน ตน้สงักดั 
3. บทน าและวตัถุประสงค์ 

กลา่วถงึสมมตฐิาน เป้าหมาย และวตัถุประสงคก์ารศกึษา/วจิยัอยา่งรดักุม
และไดใ้จความ 

4. วธิีการศกึษา 
อธบิายถงึองคป์ระกอบทีส่ าคญัของการออกแบบการศกึษาวจิยั 
- ชนิดของการศกึษา (Study Design)/รูปแบบการศกึษา 
- การก าหนดตวัอยา่งและวธิีการคดัเลือก 
- ตวัแปรทีใ่ช้วดั 
- ผลการศกึษา/วจิยั และสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ 

5. ผลการศกึษา 
อธบิายถงึผลการศกึษาทีส่ าคญั สอดคลอ้งกบัวธิีการศกึษา 

6. วจิารณ์และสรุป 

mailto:kulleab@gmail.com
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สรุปสาระส าคญัของผลการศกึษาอยา่งส ัน้ รดักุมและชดัเจน โดยเน้นถงึ

ปญัหาหรือขอ้โตแ้ยง้ในสาระส าคญัของเรือ่ง ผลกระทบของการศกึษา และ

ขอ้เสนอแนะ 

**หมายเหต:ุ 
1. เชญิชวนประชาสมัพนัธ์สง่บทคดัยอ่ ต ัง้แต ่ 1 มีนาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 

2562 
2. สง่บทคดัยอ่ ทีม่ีความยาวไมเ่กนิ 30 บรรทดั หรือ 1 หน้ากระดาษ A4 

พมิพ์ดว้ยโปรแกรม MS Word ตวัหนงัสอื Cordia New ขนาด 16 พอยท์  โดย
เน้ือเรือ่งมีระยะหา่งจากขอบกระดาษดา้นละ 1.5 น้ิว (** หากไมเ่ป็นตามเงือ่นไข 
จะไมไ่ดร้บัการพจิารณาคดัเลือก) 

3. สง่บทคดัยอ่ ภายในวนัที ่31 พฤษภาคม 2562 
4. สง่ขอ้มูลไฟล์ตน้ฉบบัเป็น MS Word ไปยงัทาง E-mail : 

kulleab@gmail.com 
5. ประกาศผลการคดัเลือก ผูท้ีไ่ดเ้ขา้รว่มประกวดในงานสมัมนา  ในวนัที ่30 

มถิุนายน 2562  
โดยแจง้ผลตรงถงึผูเ้สนอผลงานเป็นรายบุคคล (เฉพาะผูท้ีผ่า่นการคดัเลือกเทา่นัน้) 

6. ทา่นทีไ่ดร้บัการคดัเลือกใหเ้ขา้ประกวดผลงานในงานสมัมนา จะไดร้บัเงนิ
สนบัสนุนจากทางผูจ้ดัฯ  
เป็นคา่ด าเนินการ(เหมาจา่ยคา่พาหนะเดนิทางและทีพ่กั) และคา่จดัท า Porter 
ขนาดกวา้ง 0.80 x ยาว 1.80 เมตร รวมเป็นเงนิ จ านวน 6,000 บาท (โดยทา่น
ตอ้งเสยีคา่ลงทะเบียนเขา้รว่มงานสมัมนา 1,500 บาท) 

7. รางวลัประกวดประเภทโครงการวจิยั 
รางวลัชนะเลศิ  ไดโ้ลป่ระกาศเกียรตคิุณ พรอ้มเงนิรางวลั 10,000 
บาท 
รองชนะเลศิที ่1   ไดใ้บประกาศเกียรตคิุณ พรอ้มเงนิรางวลั 8,000 
บาท 
รองชนะเลศิที ่2  ไดใ้บประกาศเกียรตคิุณ พรอ้มเงนิรางวลั 6,000 
บาท 
ชมเชย 2 รางวลั  ไดใ้บประกาศเกียรตคิุณ พรอ้มเงนิรางวลั 3,000 
บาท  

ผูป้ระสานงาน คณุพรทพิภา    สุรยิะ  081-8734998  โทรสาร  

0 4323 9993 

คณุขวญันาค กุลเลียบ   081-5440206 

คณุศริกิุล    กุลเลียบ   095-6693301 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่081-5440206  และจดัสง่ผลงานที ่e-mail : 
kulleab@gmail.com 

mailto:kulleab@gmail.com
mailto:kulleab@gmail.com

